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BUTLLETi INFORMATIU
 
AMPA COR DE MARIA DE FIGUERES
 

Estimats pares i mares, 

Com be sabeu,I'AMPA, aquest any passat, varem organitzar juntament amb 

I'empresa SENFO iamb el Club Basquet ADEPAF les activitats deServei d'Acollida 

Matinal, Funky, Reforc Escolar, Guitarra i Basquet, Arrel de realitzar aquestes 

activitats i tenint I'exit garantit per part dels assistents (els/les nostres fills/-es), es 

varen poder sol·licitar subvencions a l'Ajuntament de Figueres i a la Generalitat de 

Catalunya. Aixf dones, gracies al treball de I'AMPA, a l'aportaci6 de tots/-es vosaltres 

i a la participaci6 dels nostres fi,lIs i filles, rebrem subvencions. Per aquest fet us 

volem fer extensiu el nostre agraIment i us volem informar del que farem a partir 

d'ara. 

A part de les ja consolidades activitats anteriorment dites, n'hem afegit d'altres. 

Aquestes novetats s6n Calaix de Sastre (Servei d'Acollida a· la Tarda) 

Mecanografia/lnternet. Perc el fet d'augmentar les activitats tsmbe comporta uns 

riscos i aquests s6n, que s'han redutt els participants 0 les seves inscripcions. Amb 

aixo el que volem dir es que si no es cobreixen el minim de places (entre 8 i 10 

participants), despres d'haver-ho consultat i aprovat en l'Assemblea General 

celebrada el dimarts 28 de setembre, durant el primer trimestre es deixaran de 

realitzar les activitats que econornicament no es cobreixin amb els minims garantits. 

Tambe cal tenir present que en cas contrari, si hi ha una demanda superior de 

participants, sera necessaria la contractaci6 de mes personal, amb la seva 

corresponent modificaci6 economica. 

Per tot aixc, us comuniquem que els preus revisats en base ales subvencions que 

es rebran, seran de: 

i 
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Tarnbe cal recordar-vos que s'afegeix a darrera hora una nova activitat totalment 

gratuIta, realitzada des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Figueres 

mitlancant l'Aula· Municipal de Teatre Eduard Bartoli (EMTEB), iamb La Cate, el 

Casino Menestral i I'lnstitut Alexandre Deulofeu. Aquesta activitat es realitzaria els 

divendres per la tarda de 17:00 hores a 18:00 hores i seria pels alumnes de 

primer i segon curs. Cal afegir que aquesta activitat tan sols es portara a terme, 

sempre i quan, hi hagi un minim garantit d'uns 6 participants. 

Les families interessades a inscriure alIa la seu/va fili/a en qualsevol de les 

activitats actuals inclos el nou taller de teatre, si encara no ho heu fet, podeu 

omplir les noyes fitxes d'inscripci6 que trobareu a la porteria de I'escola, 0 be 

a la web http://cordemariafigueres.wordpress.com/, i entregar-ho quan abans 

millor. 

Tanmateix s'adverteix que aquella familia que no pagui els rebuts domiciliats en el 

termini d'un mes, se Ii comunicara I'abandonament de I'activitat per part del seu fill 0 

filla,i en el cas que siguin retornats els rebuts domiciliats se Ii carregaran les 

despeses ocasionades. 

Esperant tenir una resposta positiva i una participaci6 mes gran i amplia, 

Atentament, A.M.P.A. 
Col·legi Cor de Maria 

CI La Jonquera, 48 - Tel 972 50 1251 
17600 FIGUERES . 

La Junta Directiva de I'AMPA. 
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AMPA COR DE MARIA
 

*"CAL RETORNAR-W COMPLIMENTAT A LA PORTERIA. 

INSCRIPCI6 ALUMNE/A : 

NOM I COGNOMS: . 

CURS 10-11: EDAT: .••..•.•....••• ADRE<:A: . 

MUNICIPI: CP: . 

TELEFON: EMAIL: . 

o SOCIAMPA o NO SOCI AMPA 

ACTIVITATS ESCOLLIDES: (Marcar amb una creu les activitats escollides. S'adjunta horari i preus de les activitats 
extraescolars). 

0 SERVEI D'ACOLLIDA MATINAL 0 FUNKY 

0 GUITARRA 0 MECANOGRA~TERNET
 

0 REFOR<: ESCOLAR
 
0 BASQUET
 

0 CALAIX DE SASTRE
 

0 ESCOLA DE TEATRE (GratuTt)
 

DADES DE DOMICILIACI6 BANCARIA
 

BANC ICAIXA .
 

ENTITAT OFICINA CONTROL 

DID DID IT] 
ADRE<:AOFICINA ~ . 

NOMS TITULARS ....•.••.••••..••.••...••.••.••.•••.•.••••••.•••.•.••..••••••..•••••••.••••••••••••.•••.•..•••••..•...••••••.•••••..•.•.•..••••..•••.•..•.••..•...•.••.••..••..•..•..•...••..•....• 

Jo amb DNI n" , com 
a pare/mare 0 tutor/a legal del nen/a I'autoritzo 
a realitzar les activitats extraescolars que es realitzen al col-legi Cor de Maria de Figueres durant el curs 20 I0-20 11. 
Aixf com SI NO _ autoritzo a que es registri la seva imatge a traves de les diferents fotografies i gravacions en 
video si es realitzen. 

SIGNATURA: 

Encompliment delque disposa IaLie! Organlca 15/1999, de 13de desembre, de Protecci6 deDedes de caracter Personal, quado assabentatlda que les mev, 
dedes personals, qUaden emmagatzernades en frtxers autornalitzats lilularilat de Sento. S.L. i que perexercir elsdrels d'acclls, reclificac16 i canceHac16 que em 
reconeix I'e;;mentada L1ei, cal que dirigeixi un escril a Sento, Serveis d'Educac16 No Formal, S.L. Ret. BASE DE DADES, carrer Font Honrada, 2, 08004 
BARCELONA 

http:�.��.����..��.��...��.��.��.���.�.������.���.�.��..������..�������.������������.���.�..�����..�...������.�����..�.�.�..����..���.�..�.��..�...�.��.��..��..�..�..�...��..�


CALENDARI D'ACTIVITATS 
      

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

07:55 a 
08:55 
hores 

Servei d'Acollida 
Matinal         

(Totes les edats) 

Servei d'Acollida 
Matinal          

(Totes les edats) 

Servei d'Acollida 
Matinal          

(Totes les edats) 

Servei d'Acollida 
Matinal         

(Totes les edats) 

Servei d'Acollida 
Matinal         

(Totes les edats) 

Calaix de Sastre   
(Educació infantil) 

Calaix de Sastre    
(Educació infantil) 

Calaix de Sastre   
 (Educació infantil) 

Calaix de Sastre  
(Educació infantil) 

MECANOGRAFIA/
INTERNET 

(Educació Primària) 
  

MECANOGRAFIA/
INTERNET 

(Educació Primària) 
  

BASQUET 
(Educació Primària) 

REFORÇ ESCOLAR 
(Educació Primària) 

BASQUET (Educació 
Primària) 

REFORÇ 
ESCOLAR 

(Educació Primària) 

17:00 a 
18:00 
hores 

GUITARRA 
(Educació Primària) 

FUNKY     (Educació 
Primària) 

GUITARRA 
(Educació Primària) 

FUNKY     
(Educació Primària) 

ESCOLA DE 
TEATRE         

(Primer i Segon de 
Primària) 
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PREUS D'ACTIVITATS 
     

AMPA 

  DIES/SERVEI HORES/DIA 
PREU 
SOCI 

PREU NO 
SOCI 

ACTIVITATS DE SERVEI 

5 
dies/setmana 

1 hora 20 €/mes 40€/mes 

ACOLLIDA MATINAL  

esporàdic 1 hora 3 €/dia 4 €/dia 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

REFORÇ ESCOLAR 2 
dies/setmana 

1 hora 20 €/mes 
28 

€/mes 

GUITARRA 2 
dies/setmana 

1 hora 20 €/mes 
28 

€/mes 

FUNKY 2 
dies/setmana 

1 hora 20 €/mes 
28 

€/mes 

MECANOGRAFIA/INTERNET 2 
dies/setmana 

1 hora 20 €/mes 
28 

€/mes 

BASQUET (Adepaf Figueres) 2 
dies/setmana 

1 hora 20 €/mes 
30 

€/mes 

4 
dies/setmana 

1 hora 25 €/mes 
33 

€/mes CALAIX DE SASTRE (Servei 
d'Acollida a la Tarda) 

esporàdic 1 hora 3 €/dia 4 €/dia 
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AMPA
 
Cor de Maria
 
Figueres
 

ACTIVITATS MARES/PARES 
Benvolguts, 

Aquest curs tornem a fer les classes de manualitats que varem 
posar en marxa I'any passat. 
Tenim novetats com: 
Decoupage, patchwok, sense aguila, cartonage, punt de creu, 
bijuteria, postaIs nadalenques en punt de creu, details per 
regalar....i moltes rnes coses. 
Les classes seran: 
Mes d'octubre: dimecres i divendres de 3 a 5 de la tarda. 
A partir de novembre: dimarts i dijous de 3 a 5 de la tarda. 
Cornencaran aquest divendres dia 8 d'octubre. 
PREUS: 
Soci AMPA•••••••••16 € 
No soci AMPA••••20 € 

Us esperem a tots/es 
AMPA 
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